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ররাগী পাঠাবনার কলমশন োেদ অর্থ গ্রহবণর হুকমু 

কী? 
প্রশ্নঃ  

লিলনবকর মাললকপক্ষ যলদ ররাগীর কাছ রর্বক রেলশ টাকা না লনবয়্ ররাগী 

পাঠাবনার লেলনমবয়্ গ্রাময ডাক্তারবক ররফার-কলমশন রদয়্ (রযমন লকছ ু

রটবের ওপর ৩০%-৫০%) তাহবল এবত লক মাললকপবক্ষর গুনাহ 

হবে?  

প্রশ্নকারী- আসাদউল্লাহ   

উত্তরঃ  

রটবের জনয ররাগী পাঠাবনার লেলনমবয়্ লিলনক-মাললক কততথক 

ডাক্তারবক কলমশন রদওয়্া এেং ডাক্তাবরর জনয তা গ্রহণ করা 

রকাবনাটাই জাবয়্য নয়্, েরং তা সম্পূণথ হারাম এেং ঘুবষর অন্তভুথক্ত। 

হাদীবস এবসবছ,  

رواه أبو داود -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي.  لعن
 .( وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح1337( الرتمذي )3580)

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা 

উভবয়্র উপর লানত কবরবছন।” -সুনাবন আেু দাউদ: ৩৫৮০; জাবম

’ লতরলমলয: ১৩৩৭ 

শরীয়্বত েযেসার স্বাভালেক নীলত হল, উন্নত গ্রাহকবসো ও পবণযর মান 

লদবয়্ োজাবর প্রলতবযালগতা করা। এবত রেতা-লেবেতা ো রসোদাতা ও 

রসোগ্রহীতা উভয়্ই লাভোন হয়্। স্বল্পমূবলয উন্নত রসোর পর্ সুগম হয়্। 

ফাতওয়্া নাম্বার:306                    প্রকাশকালঃ21-12-২০২2 ইং 
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তাই স্বাভালেক প্রবয়্াজবনর োইবর মধ্যস্বত্ববভাগীর অনুপ্রবেশবক শরীয়্ত 

অনুৎসালহত কবর। একলট সুস্থ ও সুষম অর্থেযেস্থায়্ও তা কাময নয়্।    

তাছাড়া েতথমান োংলাবদবশ লিলকৎসার মবতা একলট মানলেক রসো খাত 

রযভাবে অসহনীয়্ মাত্রায়্ রধ্াোঁকা প্রতারণার স্বগথরাবজয পলরণত হবয়্বছ, 

ননলতক লেপযথবয়্র পাশাপালশ মধ্যস্বত্ববভাগীবদর কলমশন োলণজয তার 

অনযতম কারণ। সামানয একটু লিন্তা করবল লেষয়্লট সহবজই অনমুান 

করা যায়্ রয, সাধ্ারণ একজন গ্রাময ডাক্তারবকই যলদ তারা ৩০%-৫০% 

ররফার-কলমশন রদয়্, তাহবল একজন ররাগী রর্বক কী পলরমাণ 

অলতলরক্ত অর্থ আদায়্ করা হয়্? রসোর মান ও রসোর অর্থমূবলযর 

েযেধ্ানটা কবতা আকাশ পাতাল! মধ্যস্বত্ববভাগীর এই কলমশন োলণজয 

না র্াকবল, েতথমাবনর রিবয়্ রেলশ মনুাফা কবরও আরও কবতা কম 

মূবলয একই মাবনর ো আরও উন্নত মাবনর রসো প্রদান করা রযবতা!  

এই কলমশন পদ্ধলতর কারবণ স্বল্পমূলয ও রসোর মাবনর পলরেবতথ 

হাসপাতাল ও লিলনকগুবলার প্রলতবযালগতার লেষয়্ হবয়্ উবঠবছ, রক 

কবতা রেলশ কলমশন লদবত পাবর? ডাক্তারবদর লক্ষয হবয়্ দাোঁলড়বয়্বছ, 

রকার্ায়্ পাঠাবল আমার কলমশবনর অঙ্কটা রমাটা হবে; ররাগীর কলযাণ 

অকলযাবণর লিন্তা রকউই কবর না। সুপরামবশথ জনয ডাক্তার রমাটা অবঙ্কর 

লিলকৎসা লফও লনবেন। অর্ি লিলকৎসা লফ ছাড়া পরামশথ িাইবলও 

একজন মুসললম লহবসবে সুপরামশথ রদয়্া তার দালয়্ত্ব লছবলা। রাসূবল 

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলবছন- 

 .أشاَر على أخيه أبمٍر يَعلُم أنَّ الُرْشَد يف َغريِِه فَ َقد َخانَه َمن
“রয েযলক্ত তার (মুসললম) ভাইবক রকাবনা পরামশথ লদবলা, অর্ি রস 

জাবন তার জনয অনয লকছ ুকলযাণকর, রস তার সবে রখয়্ানত করবলা

”। -সুনাবন আে ুদাউদ: ৩৬৫৭  
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এ লেষবয়্ আরও জানবত ৯২ নং ফবতায়্ালট রদখবত পাবরন- 

ওষুধ্ রকাম্পালনর পক্ষ রর্বক ডাক্তারবদরবক প্রদত্ত লেলভন্ন লগফট লক 

ঘুবষর পযথাবয়্ পড়বে?  

ললংক: ওষুধ্ রকাম্পালনর পক্ষ রর্বক ডাক্তারবদরবক প্রদত্ত লেলভন্ন লগফট 

লক ঘুবষর পযথাবয়্ পড়বে? 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 

০২-১১-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/?s=%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%9F+%E0%A6%95%E0%A6%BF+%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87+%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://fatwaa.org/?s=%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%9F+%E0%A6%95%E0%A6%BF+%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87+%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87

